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Vandaag

Pheijffer:
'Risicomanagement
vaak ondermaats
uitgevoerd en niet
goed gebruikt'

 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Jochem Bosgraaf is 28 jaar en werkt als
registeraccountant bij EY. Hij volgt de opleiding ESG
Assurance en is sinds dit jaar bestuurslid van NBA
Young Profs.
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Marc Schweppe

Vandaag

Zware druk op OM
om ook ABNbankiers te
vervolgen

Woont samen met zijn vriendin in Rotterdam en houdt van
sporten, lezen, lekker (uitgebreid) eten en reizen. “Draag waar je
je prettig in voelt, kom verzorgd over en pas je, indien nodig,
aan op je publiek.”
Als senior staff bij EY heeft Jochem ervaring met assurance ten
aanzien van financiële en niet-financiële informatie. “Het één
kan niet zonder het ander en hierin ligt ook de (mogelijke)
oplossing voor de accountant en het beroep, om in te kunnen
spelen op de disruptieve omgeving waarin wij ons momenteel
bevinden en om relevant te blijven in de toekomst. De
uitbreiding van ons toepassingsgebied tot sociale, economische
en milieukwesties zal onze maatschappelijke rol verrijken en de
visie ondersteunen dat deze kwesties met elkaar zijn
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Nederlandse banken
verleenden voor 22
miljard euro steun
NIEUWS

Vandaag

'Een derde van
kantoorruimte
wordt in 2030
flexibel gebruikt'

verbonden.”
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MAGAZINE

10 juli 2020

De PSU van Daphne Bot
Daphne Bot (27) is werkzaam als senior in de assurancepraktijk bij
Grant Thornton in Rotterdam. Ze heeft een afgeronde post-master
opleiding registeraccountant.... 

MAGAZINE

13 december 2019



De PSU van Mila Vlasova
Russische van geboorte, maar inmiddels twaalf jaar in Nederland. 34
jaar, registeraccountant, woont in Amsterdam en heeft een relatie.
Mila werkt als financial reporting... 

MAGAZINE

20 september 2019

De PSU van Omar El Messaoudi
28 jaar en zelfstandig gevestigd registeraccountant. Werkte eerder
jarenlang bij PwC en vervolgens bij KPMG. 

MAGAZINE

14 juni 2019

De PSU van Navdeep Kehal-Singh
Registeraccountant, dertig jaar, werkt sinds mei 2018 als controller
external reporting bij KPN, “een schakel tussen investor relations
en external reporting”. 

MAGAZINE

15 maart 2019

De PSU van Carmen van Lopik
Registeraccountant, 28 jaar, manager bij BDO Audit & Assurance.
Woont in Hardinxveld-Giessendam, gaat graag uit eten en “drankjes
doen met vriendinnen”. 
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